
Het gemak van
onze service

Neem contact op

2. Onze service-cyclus 
Na de eerste uitlevering blijven we op afgesproken momenten 

komen om gebruikte kleding te verwisselen voor schone exemplaren. 

In onze high-care wasserij reinigen we de gedragen kleding en 

maken we deze klaar voor de volgende ruilbeurt.

Direct contact

 0492 - 59 81 81

 06 - 55 34 13 79

 info@lavans.nl

 www.lavans.nl

Wij zijn bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag 

van 08.00 tot 17.00 uur. 

 Onze landelijke 
servicepunten

Apeldoorn

De Meern

Hoogeveen

Roosendaal

Rotterdam

V1.3

Hier zijn wij trots op

 ISO 9001

 ISO 14001

 ISO 22000

 ISO 14644

 RABC (NEN-EN 14065)

  Breeam duurzaamheids-

certifi caat outstanding

Bezoek ons

Lavans hoofdkantoor

Industrieterrein Hoogeind 2098

Ringdijk 20, 5705 CT Helmond

Postadres

Postbus 200

5700 AE Helmond

Inventariseren Adviseren Beslissen Aanmeten 1e levering

Kleding 

ophalen

Controle met

X-ray
Wassen in 

high-care wasserij

Inspectie en

kwaliteitstesten

Vouwen en

sealen

Schoon retour

1. Een goed begin…
…start met elkaar beter leren kennen en jullie situatie goed 

begrijpen. We inventariseren wensen en behoeften en geven 

op basis hiervan een vrijblijvend advies. Spreekt dit advies 

aan en besluit je met ons samen te werken, dan gaan we 

onze dienstverlening voorbereiden. Tijdens ‘aanmeetsessies’ 

bepalen we voor iedere drager de juiste kledingmaat. 

Onze service voor
foodkleding
 Productfolder

High-care wasserij

We leveren ook
Matten

SanitairhygiëneWissers 

Ruilpoetsdoeken
Droog- en schoonloopmatten met 

bacterieremmende werking.

Geschikt voor magazijnen.

Geschikt voor de technische dienst. 

Met ons wasproces sluiten wij aan op 

alle GMP-eisen in zowel low risk, 

high-care en highrisk omgevingen

In de wasserij werkt een kundig 

foodteam opgeleid voor de 

specialistische dienstverlening

De foodkleding wordt per badge 

gewassen, altijd met een klant-

specifi ek wasprogramma en verlaat 

de afgesloten ruimte pas nadat

deze verpakt is



Onze ambitie? 
CO2-neutraal! Met een 
regenwaterinstallatie, 
zonnepanelen -en  
collectoren in de nieuw-
bouw komen we steeds 
dichter bij. Want zon, 
water en wind geven ons 
energie.
www.lavans.nl/breeam

Alles draait om mensen
Ongeacht oorsprong en 
cultuur, wij zijn zuinig op 
elkaar. En dat werkt!
Ons geheim?  
www.lavans.nl/proeverij

Kerngezond
We zijn eigenzinnig, maar 
niet zonder reden. Onder-
nemen met lef! Dát is wat we 
als familiebedrijf graag doen. 

Maak kennis met
onze familie
We zijn weliswaar ‘n tikkeltje anders dan de rest, maar wel lekker onszelf.  

Onze familie bestaat uit 200 gedreven collega’s die zich dagelijks met 

hart en ziel inzetten voor zo’n 10.000 enthousiaste klanten. Wij bruisen 

van energie en zijn - met ons 90 jaar bestaan - hartstikke modern,  

eigenzinnig en innovatief. 

Gewoon  
zoals het hoort
Niemand houdt van 
lastige constructies of 
gekke toeslagen. Daarom 
werken wij met een 
complete en gemakkelijke 
totaal-service. Uiteraard, 
zonder extra onverwachte 
kosten! Dat is dé 
voorwaarde voor een 
betrouwbare 
dienstverlening.

Volledig
 CO

2
-neutraal



Kwaliteit traceren
Wij hechten veel waarde aan 
de tracability van de kleding. 
Daarom is elk kleding stuk  
uitgerust met een RFID-chip. 
Zo kunnen we de micro-
biologische reinheid van 
de kleding aantoonbaar 
maken. Gegarandeerd! 

Aan alles gedacht
Containers waarin we food-
kleding vervoeren, reinigen 
we na binnenkomst in een 
speciale containerdouche. 
Zo wordt kruisbesmetting in 
elke vorm uitgesloten. 
Vaak nog ongebruikelijk, 
maar voor ons een 
vanzelfsprekendheid! 

Lijstje vol zekerheid

•  ISO 22000:  
wij zijn als enige wasserij 
in Nederland gevalideerd 
volgens de norm van 
voedselveiligheid 

•  NEN-EN 14065:  
ons wasproces wordt 
standaard gecontroleerd 
op microbiologische 
hygiëne-eisen

•  HACCP: 
alle foodkleding wordt 
gereinigd in een afge-
sloten wasruimte onder 
high-care condities 

Klant zijn van Lavans,
dit betekent het voor jou
Net als jullie stellen wij ook hoge eisen aan onze dienstverlening. 

Foodkleding moet optimaal aansluiten bij de hygiëne-eisen die gelden 

bij de bereiding van voeding. Daarom conformeren wij ons aan de 

hygiënestandaard voor voedselveiligheid: ISO 22000. Wij reinigen 

foodkleding in een volledig vernieuwde high-care wasserij. Met een 

scheiding tussen vuil en schoon wasgoed, zodat besmetting uitgesloten is. 

Allergenen test
Elke badge kleding wordt onder  worpen 

aan kwaliteitscontroles. Op verzoek 

voeren we ook allergenentesten uit. 

Kledingkasten

  Altijd schone werkkleding binnen handbereik

  Persoonlijke kledingkasten

 Kastinleg mogelijk

 Geleverd met onderstel

Specifi caties:  

 Afmetingen: 2 m x 41 cm x 50 cm

 Incl. verhoogde bodem 80 mm

 Voorzien van schuin dak

Kledingkast 5-vaks Kledingkast 10-vaks Vuilgoedverzamelaar

optioneel: 
cijferslot

optioneel: 
sleutelslot

Lavans kledingkasten Vraag naar de mogelijkheden voor 
automatische kledinguitgifte systemen. 



Lavans Foodkleding

Opties broekspijpen: 

1. Standaard 2.  Elastisch 
manchet

Opties mouwen 
en broekspijpen: 

2.  Broekspijpen

1. Mouwen

a. standaard

a. standaard

b.  elastisch 
manchet

b.  elastisch 
manchet

Food standaard

 Snel leverbaar

 Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 

Kwaliteit: 

245 gr/m2, 65% polyester / 35% katoen

Kleuren: 

Verborgen 
drukknopen

Hoge sluiting 

Optionele 
binnenzakVerstelbare 

tunnelelastiek 

Ook in blauw 
verkrijgbaar

Tesco-norm
Indien gewenst leveren wij foodkleding volgens 
de Tesco-norm, volledig zonder zakken.

Afdelingen herkennen
Creëer herkenbaarheid op de werkvloer met 
foodkleding in diverse kleuren of gekleurde 
kragen. Wij bespreken graag de opties. 

Bovenkleding 

 Standaard verkrijgbaar van ES t/m 6EL

 Hoge slijtweerstand

Kwaliteit: 

T-shirt en polo: 220 gr/m2, 50% katoen / 50% polyester

Sweater: 300 gr/m2. 50% katoen / 50% polyester 

Kleuren: Leverbaar in:

Bakkerskleding

 Speciale lijn voor bakkers

Kwaliteit: 

Bakkersbuis: 270 gr/m2, 70% katoen / 30% polyester

Bakkersbroek: 240 gr/m2, 65% polyester / 35% katoen

Kleuren:

Veiligheidskleding 

 Geschikt voor de technische dienst

 Beschermt bij las- en slijpwerkzaamheden 

 Met drukknopen aan de mouwen en broekspijpen

Kwaliteit: 

350 gr/m2, 64% katoen / 35% polyester / 1% static control

Kleuren:   Leverbaar in:

Normeringen:

Diepvrieskleding

 Beschermt tot -40°C

 Isolerende thermische voering

 Minimum verlies van lichaamswarmte

Kwaliteit: 

225 gr/m2, 80% polyester / 20% katoen

Kleuren:   Leverbaar in:

Normeringen:

Klein opbergvakje 
binnenzijde

Verborgen 
drukknopen 

Ritssluiting met 
verborgen 

drukknopen

Kraag binnenkant 
voorzien van fl eece

Verborgen 
drukknopen

Binnenzak

Verstelbare 
tunnelelastiek

Bretels 
met gespen

Lavans Foodkleding

Food standaard

Verborgen 
drukknopen

Verstelbare 
tunnelelastiek 

Ook in blauw 
verkrijgbaar

Klein opbergvakje 

EN 342

Dubbele 
drukknoopsluiting

Opstaande 
kraag

Windvangers 
in de mouwen

EN ISO 11611 EN ISO 11612

IEC 61482EN 1149

Bakkersbuis Bakkersbroek

Leverbaar in:

Leverbaar in:


